הועדה להתנסות מחקרית

הנחיות להגשת הצעה לביצוע עבודה בהתנסות מחקרית
הערות כלליות
 הועדה מתכנסת פעם בחודש ביום רביעי האחרון של החודש
 יש להגיש את ההצעה עד ה  1לחודש
 יש להגיש את ההצעה לפי ההנחיות המצורפות
 עבודה שלא הוגשה כמקובל תוחזר ולא תדון בישיבה.
 לאחר קבלת הערות הועדה יש להגיש את ההצעה מחדש עם מכתב נלווה.
בהצעה המתוקנת יש להדגיש ב  BOLDאו קו תחתון את השינויים שבוצעו
ולציין את זה במכתב הנלווה.
 אין להתחיל בבצוע העבודה לפני שהתקבל אישור סופי של ההצעה.
 העבודה בפורמט של מאמר חייבת להיות מבוססת על ההצעה -כולל כל
סעיפי השיטות ומהלך המחקר .אי התאמה תגרום לדחייה.

מבנה ההצעה
מבוא
 .1עמוד שער הכולל:
נושא העבודה בעברית ואנגלית ,רשימת המנחים של העבודה 3-5 ,מילות מפתח ,מוסד
אקדמי בו מתבצעת העבודה ,תאריך הגשה.
 .2המבוא (עמוד עד עמוד וחצי) חייב לכלול:
רקע מדעי המביא את הקורא למצב ידע עדכני והמכין את הקרקע למחקר הנוכחי.
יש לציין מה ידוע ,מה התבצע בעבר וחשיבות הנושא .חשוב לציין מקורות ולבסס היטב
את ההקדמה על הספרות העדכנית .יש להוסיף מה התרומה של המחקר למה שידוע.
*אין צורך לבצע סקירה ספרותית כללית על נושא המחקר אלא רק מה שרלוונטי להצעה.
 .3השערת מחקר
 .4מטרת העבודה (לא יותר מחצי עמוד)
יש להגדיר ולפרט את המטרה הראשית של העבודה ) (general aimובנוסף לפרט את
המטרות המשניות ) (specific aimsבצורה ברורה.
 .5שיטות המחקר (לא יותר מ 2-עמודים)
לפרט את שיטות המחקר על-פי הסעיפים הכלליים הבאים:
א .סוג המחקר( -קוהורט /רטרוספקטיבי /פרוספקטיבי וכו').
ב .אוכלוסיית המחקר (בני אדם/חיות מעבדה/רקמות).
ג .מדדים להכללה ואי-הכללה.
ד .לחשב את גודל המדגם ולציין על בסיס מה חושב.
ה .חומרים עיקריים ושיטות אנליזה שונות שיהיו בשימוש.
ו .פרוטוקול המחקר – פרוט כל אחד משלבי המחקר.
ז .שיטות איסוף ואכסון נתונים.
ח .סטטיסטיקה –יש להגדיר את התוצא העיקרי במחקר ,ואופן בדיקתו ובהתייחס
לטבלאות דמי.
* אין להגביל סעיף זה לרשימת מבחנים סטטיסטים.
 .6לוח זמנים
לפרט לוח זמנים משוער לביצוע השלבים השונים של המחקר במסגרת הזמן הריאלי
העומד לרשות הסטודנט לביצוע המחקר.
 .7תפקיד הסטודנט (חצי עמוד)
לפרט מהו חלקו הספציפי של הסטודנט בביצוע המחקר.
 .8רשימת ספרות
בין  10-15מקורות .כתובים לפי סגנון וונקובר.
 .9נספחים
לצרף שאלון איסוף נתונים ,במידה ורלוונטי להצעה.
טבלאות דמי לניתוח התוצאות
אישור של ועדת הלסינקי (של בית החולים /של הפקולטה למדעי הבריאות) או ועדת
האתיקה לטיפול ולניסויים בחיות מעבדה.
 .8הגשה
על ההצעה להיות מודפסת ברווח של שורה וחצי.
יש למספר העמודים (עד  8עמודים לא כולל -רשימת ספרות ונספחים).

יש להגיש ההצעה בליווי הטפסים -צ'קליסט ,בקשה לביצוע עבודה וייעוץ אפידמיולוגי.
ב 13-עותקים חתומים ע"י המגיש/ה והמנחה/ים.

